Beste voetbalvrienden,
Helaas is het nog steeds niet duidelijk wanneer we weer mogen gaan voetballen. Hoe het financieel gaat
uitpakken is ook nog afwachten. Het lijkt er echter op dat we dezelfde compensatie kunnen verwachten
zoals bij de vorige keer dat we noodgedwongen niet konden spelen.
Intussen hebben we toch al ongeveer 110 wedstrijden gespeeld, en het is het bestuur opgevallen dat niet
iedereen op de hoogte is van de spelregels zoals we die bij de SZC hanteren. Die wijken namelijk een beetje
af van de spelregels bij de KNVB. Dit is omdat wij van mening zijn dat iedereen de dag na de wedstrijd weer
normaal aan het werk moet kunnen gaan, zonder blessures die het gevolg zijn van de spelregels zoals ze bij
de KNVB gelden. Daar is namelijk meer lichamelijk contact toegestaan dan wij als bestuur wenselijk achten.
De SZC spelregels vind je hier. Let vooral op regel 9.

9. Lichamelijk contact: Het is niet toegestaan om de bal van achteren of tussen de benen weg te
trappen of weg te spelen bij de tegenspeler. Iedere vorm van lichamelijk contact is niet toegestaan,
behalve een correcte zuivere schouderduw. Ook is het niet toegestaan om met de armen de
tegenstander het spelen van de bal te beperken of onmogelijk te maken.
We hebben ook een reglement, hier te vinden, en ook dat blijkt niet bij iedereen bekend. Vooral de regels
betreffende het meespelen van voetballers die in de zaal of op het veld op hoofdklasse niveau of hoger
spelen en de regels rondom rode kaarten willen we nogmaals onder de aandacht brengen.
Voor de regels betreffende het meespelen van voetballers die in de zaal of op het veld op hoofdklasse
niveau of hoger spelen, zie Hoofdstuk 3, lid 5.
5. Ter bescherming van het vrijetijdszaalvoetbal mogen in de door de SZC georganiseerde competitie- en
bekerwedstrijden geen KNVB-zaalvoetballers uitkomen die in de Hoofdklasse zaal- en/of veldvoetbal of
hoger spelen. Een speler wordt als KNVB-zaalvoetballer beschouwd als hij gedurende het lopende of
voorgaande seizoen tenminste een bindende KNVB zaal – en/of veldvoetbalwedstrijd in de Hoofdklasse
of hoger heeft gespeeld. In de jaarvergadering van 4 juli 2017 is door de meerderheid van de team
bepaald dat per wedstrijd maximaal 1 dispensatiespeler mag meespelen ( dit hoeft niet altijd dezelfde
speler te zijn ). Het meespelen van 1 dispensatiespeler moet voorafgaand aan de wedstrijd op het
wedstrijdformulier worden aangegeven. Bij overtreding van deze regel wordt de betreffende wedstrijd
verloren verklaard en besluit het bestuur over verdere strafmaatregelen.
Voor de regels rondom rode kaarten, zie Hoofdstuk 4, lid 2.
2. Een directe rode kaart leidt tot een automatische schoring voor de eerstkomende wedstrijd en wordt
aangemeld bij de strafcommissie. Die beslist of het bij deze ene wedstrijd blijft of dat er een aanvullende
straf komt. Een rode kaart die het gevolg is van twee gele kaarten heeft opgelopen, wordt 1 wedstrijd
geschorst, ongeacht of het een competitie- of bekerwedstrijd betreft. Bij de 8ste en 10de gele kaart volgt
weer telkens 1 wedstrijd schorsing.
We verwachten dat jullie deze nieuwsbrief onder de aandacht van jullie teamleden brengen, zodat we in
het vervolg geen discussies over de spelregels en het reglement hoeven te voeren.
Met vriendelijk groet,
Namens het bestuur van de SZC,
Guido Hendrix, secretaris SZC.

